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GROEPSINDELING 2020-2021
De groepsindeling voor volgend schooljaar ziet er als volgt uit:
Huidige groep

2019-2020

wordt

2020-2021

0(/1/2)

Marjolein en Astrid

0/1(/2)

Stefany en Astrid

(0/)1/2

Marjolein en Astrid

2/3

Marjolein en Tessa

3/4

Tessa

4/5

Annemarie en Suzanne

4/5

Annemarie en Suzanne

5/6

Chantal en Esmeralda

6

Chantal en Esmeralda

7

Rianne en Annemarie (wo.)

7

Rianne en Stefany (wo.)

8

Clarens en Karlijn (lio-stagiaire)

Met deze verdeling zorgen we voor een gemiddelde verdeling van ca. 20 leerlingen per groep.
Groep 0/1 start met minder dan 20 leerlingen maar eindigt met meer.

VERKEERSEXAMEN
Alle leerlingen die hebben deelgenomen
aan het theoretisch verkeersexamen zijn
geslaagd. Dat vinden wij heel knap, gezien
het feit dat de kinderen vooral thuis veel
moesten leren hiervoor vanwege de sluiting
van de school en daarna het 50% onderwijs.
Van harte gefeliciteerd allemaal.
Super goed gedaan. Veel plezier met de
sleutelhangers!

FOTOGRAAF
Op maandag 22 juni a.s. komt de
schoolfotograaf foto’s van de kinderen
maken. Er worden zowel groeps- als
individuele foto’s gemaakt. De foto’s worden
buiten gemaakt onder een partytent, met
grijze achtergrond. Foto's met broertjes
en zusjes zijn binnen de corona
maatregelen niet mogelijk.
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MUZIEKAKKOORD HOEKSCHE WAARD
Afgelopen dinsdagmiddag werd het MuziekAkkoord Hoeksche Waard ondertekend. Bij deze
ondertekening was ook een hele bijzondere gast. Koningin Maxima kwam hoogstpersoonlijk kijken
hoe dat ging. In het akkoord is afgesproken hoe het muziekonderwijs de komende jaren wordt
vormgegeven. Dit zijn afspraken tussen meer dan 20 partijen, waaronder schoolbesturen, de
muziekschool, muziekverenigingen, culturele instellingen, pabo’s, conservatoria en overheden, die
moeten leiden tot structureel muziekonderwijs aan 7500 basisschoolleerlingen in de Hoeksche
Waard. Zie ook www.meermuziekindeklas
Hierbij waren 2 kinderen van de Pijler aanwezig, Jinthe uit groep 6 en Simon uit groep 4. Zij
maakten muziek en zijn in de nabijheid van Koningin Maxima geweest. Hoe leuk is dat! Op
onderstaande foto ziet u op de achtergrond als 2e van rechts Jinthe en als derde van rechts Simon.
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TEVEEL BETAALDE TSObijdrage
Karin Maijers, die de TSO coördinatie doet, gaat de komende weken de tussen 16 maart en 5 juni
teveel betaalde TSO bijdragen terugstorten. Zij stuurt u hierover eerst een bericht via Schoudercom.
Iedereen ontvangt vóór de zomervakantie het tegoed terug.

MEUBILAIR
We starten in het nieuwe gebouw met een volledig nieuwe inrichting. We hebben dus weer heel veel
over! Mocht u denken dat er iets van uw gading tussen zit, dan heeft u de mogelijkheid dagelijks
(behalve woensdag) te komen kijken na 15.30 uur. U kunt dan een sticker plakken op iets wat u wilt
hebben en dat op komen halen op vrijdag 17 juli a.s. U kunt denken aan kasten, leerkracht bureaus
en leerlingsetjes.

DEFINITIEVE PLANNING LAATSTE SCHOOLWEEK
-

maandag 13 juli; Musical groep 8 en laatste rapport mee.
dinsdag 14 juli; Afscheid van groep 8.
dinsdag 14 en/of woensdag 15 juli; De leerlingen nemen een kijkje in het nieuwe gebouw.
donderdag 16 juli 11.00-12.00; De kinderen maken kennis met hun nieuwe groepen met
mogelijk weer een kijkje in het nieuwe gebouw.
donderdagmiddag 16 juli; Afsluiting van het schooljaar voor de leerlingen.
donderdagmiddag 16 juli; Bedankmiddag voor de hulpouders, deze zal er anders uitzien dit
schooljaar vanwege het feit dat er geen ouders het plein op en de school in mogen.

Vrijdag 17 juli; Eerste dag van de zomervakantie
voor de leerlingen!!!

AGENDA
Ma. 22 juni Schoolfotograaf
Wo. 8 juli Juffendag
Ma. 13 juli Musical en start laatste schoolweek!
Do. 16 juli Laatste schooldag
Vr. 17 juli Start zomervakantie
Ma. 31 aug. Start nieuwe schooljaar in het nieuwe
gebouw als Integraal Kind centrum met
peuterspeelzaal, kinderopvang en Buitenschoolse
opvang.
Wo. 7 okt. Officiële opening van IKC de Pijler

